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ستادیاخبار

)۰۷:۳۶-۹۹/۰۷/۲۰(شوشدرفقرسرازخودکشی

کا فعال بخشی»، «اسماعیل اجتماعی- گروه «دررگرهمدلی| نوشت: او کرد. منتشر توئیتر در خود شخصی حساب در را تلخی خبر خوزستان شده شناخته ی

بیکا و فقر اثر در شوش شهرستان از جوانی احمدی، حیدر امروز کنم عرض باید هیاهو، و خبر همه این زندگیرالبهالی فشارهای و استرسها انواع و ی

داد.»پایانخودزندگیبهاوبرشدهتحمیل

کا احمدی، حیدر است آمده خبرها در که بیکارآنگونه و فقر دلیل به خوزستان استان توابع از شوش شهرستان ساکن ازرگر را خود جان و کرد خودکشی ی

کا به احمدی حیدر میشود گفته است. داده بیکارگردست فقر، و داشته اشتغال خودکشیری دالیل جمله از ایران در زندگی فشارهای لحظهای افزایش و ی

کا رسانههای از برخی است. بوده کارگروی را احمدی حیدر اجتماعی شبکه کاربران همچنین و حقوقری نشدن پرداخت دلیل به که کردند معرفی هفتتپه گر

ش عمومی روابط اما است. کرده خودکشی به اقدام مطالباتش کارو از کرده خودکشی که فردی کرد اعالم بیانیهای در هفتتپه است.رکت نبوده هفتتپه گران

کا از یکی خودکشی خبر تکذیب با هفتتپه عمومی مجارروابط فضای در مجتمع این فرزندزگران که است احمدی» «حیدر کرده خودکشی که فردی گفت: ی

است.ساکنهفتتپهسازمانیخانههایدرهنوزواستهفتتپهمجتمعبازنشستهگرانرکاازیکی

کا یک فرزند ایشان اینکه بر کید تا با هفتتپه عمومی سالرروابط در که است بازنشسته مطلع95گر فرد این خودکشی به اقدام از افزود: شده، بازنشسته

است.باختهجانوکردهعملاینبهاقدامخانوادگیوشخصیمشکالتدلیلبهویمیشود؛گفتهسازمانمجتمعهایایناهالیازنقلبهامانیستیم

اثر بر روانی و روحی فشارهای و زندگی به امید نبود سایه در دارد هم افزایش به رو روند که کشور شهروندان سوی از آن به اقدام یا و خودکشی موارد اغلب

آخر میگذارند. صحه کشور در خودکشی رشد به رو روند به نیز آمارها است. روشن آیندهای از ناامیدی و فقر فزآینده گسترش و معیشتی اقتصادی، مشکالت

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون قادیپاشا, مسعود که بود امسال قانونیخرداد خودکشیپزشکی از و5کشور سال143هزار در کشور شهروندان از نفر

کرد.اعالمرشددرصددهم8با1397سالمشابهمدتبامقایسهدررارقماینودادخبر1398

آنالینگررکانو،سالمنیوز،بهارروزاننیوز،ها،ینربرتیرخبپایگاهدیگر:منابع

۵

۱۳۹۹/۰۷/۲۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GRIHOTIM


استانیاخبار

)۱۱:۲۸-۹۹/۰۷/۱۹(لرستاندریرکودکآزاوهمسرافزایش

است.داشتهافزایشاستاندریرکودکآزاوهمسرگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در نظیفی حمیدرضا بهودکتر که غیرطبیعی اجساد کل تعداد کرد: اظهار ایسنا با قانونیگو گذشتهپزشکی سال در شده داده ارجاع مورد1196لرستان

هستیم.کشورسومخرنراستاایندرکهبوده

سقطجنین مجوز صدور در اینکه بیان با ن166وی در که بوده دا23خرپرونده قرار سمرکشور با مسمومیت اجساد تعداد کرد: بیان که54یم، بوده جسد

هستیم.جمعیتیخرنلحاظبهکشورسوماستان

هستیم.اولاستانراستاایندرمتأسفانهکهگذشتهسالدربودهنفر23داروییمسمومیتاجسادتعدادگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.دومکشوردراستانخرنکهبودهجسد163کرمحومخدرموادمصرفازناشیاجسادتعدادگذشتهسالدرافزود:نظیفی

کار از ناشی حوادث مصدومین اینکه بیان با استان قضایی شورای لرستان764عضو در کار از ناشی حوادث متوفیان کرد: بیان است، بوده گزارش25نفر نفر

است.شده

کودکآزا و همسر خصوص در گفت:روی استان در آزا1696ی همسر سالرپرونده مشابه مدت به نسبت که کردیم بررسی را داشته97ی افزایش درصد پنج ،

است.

هر ازای به گفت: مسئول لرستان100این جمعیت نفر آزا95هزار همسر کشورمورد متوسط که است حالی در این و گرفته صورت راستاری این در نفر103ی

است.شدهگزارش

اینکه بیان با کودکآزا31نظیفی کودکآزارپرونده میزان که است حالی در این کرد: خاطرنشان کردیم، بررسی گذشته سال در سالری در بوده97،9ی پرونده

بسیا رشد هرزیرمتأسفانه ازای به و داشته جمعیت100یادی نفر استان1.7هزار در کشوردرصد متوسط که است حالی در این و داده هررخ ازای به 100ی

است.نفر3نفرهزار

نوسالمآنالین،گررکایرخبپایگاهملی/آرمانروزنامهدیگر:منابع

۳

۱۳۹۹/۰۷/۲۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIHNMYJF


)۱۴:۴۰-۹۹/۰۷/۱۹(شرقیآذربایجاندرگرفتگیقربعلتبهمیروگرمافزایشکرد:اعالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت: شرقی آذربایجان قانونی پزشکی کل ب17مدیر اثر بر امسال نخست ماهه پنج طی نفررنفر چهار تعداد این از که دادند دست از را خود جان استان در گرفتگی مردزق بقیه و ن
بودند.

تب از ایلنا خبرنگار گزارش فوتربه نفر هشت که قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این کرد: اعالم خبر این اعالم با خبرنگاران جمع در فرد صفایی علی یز،

است.داشتهافزایشنفر9تعدادبهبود،شده

سالجا ماه مرداد در داد: ادامه بروی اثر بر نفر سه نیز بهری قبل، سال مشابه مدت به نسبت آمار این که دادند دست از را خود جان استان در گرفتگی ق

است.یافتهنفرافزایشدوتعداد

بودند.نزآنانازنفرسهکهبودنفر23بابرابرگذشتهسالدرشرقیآذربایجاندرگرفتگیقربمتوفیانکلاست،گفتنی

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۷(یافتافزایششرقیآذربایجاندرکارازناشیحوادثاثردریرسالجااولماهه5آماراستان:قانونپزشکیکلرمدی
۲۰-۰۸:۵۶(

۱

۱۴

۱۳۹۹/۰۷/۲۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIHN6I7T
http://www.newswire.ir/HIHHOVJU
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